
• 19 april 2021 stond Maurice bij de Kamer van Koophandel en was 'Jozua en Kaleb' officieel ingeschreven
• Vijf keer community avond gehouden met in totaal ca. 30 verschillende deelnemers, iedere avond hebben minimaal 

twee mensen hun droom gepresenteerd.
• In totaal 9 deelnemers voor het programma De Ontdekking, waar bedrijven zijn gestart, emigratie in gang is gezet, 

meer getuige kunnen zijn op het werk, platforms zijn gerealiseerd, Jezus gezien is en nog veel meer moois.
• Instagram, Facebook en LinkedIn account gestart met meerdere keren per week inspiratie, onder andere ook dienend 

als platform waar anderen hun droom kunnen delen
• Wekelijkse nieuwsbrief gestart (naar nu 75 mensen) met bemoedigingen en zakelijke tools
• Vele (online) koffietjes gedronken met allerlei mooie mensen
• Een gebedsteam gestart van nu vijf mensen die bidden voor contacten die we opdoen via JK.
• Verschillende blogs geschreven en ook gastblogs ontvangen die op onze website te vinden zijn.
• Vertaling van nieuwsbrieven van www.treeoflifeisraël.org in december 2021 gestart die we binnenkort met jullie gaan 

delen.
• Drie prachtige professionele filmpjes gemaakt over Jozua en Kaleb.
• Een supermooie whitepaper laten ontwikkelen.
• Verkenning gestart om in toekomst reizen naar Israël te organiseren.
• Afspraak gemaakt om vanaf januari Royal Increase als organisatie te mogen begeleiden met de methode van 'Jozua en 

Kaleb'.
• En nog veel meer...

ONTDEK - VERMENIGVULDIG - ZEGEN

AGENDA 2022
19 januari  | Webinar ‘Start jouw verlangen met God’
27 januari  | Community waar onder andere een ervaringsverhaal van een kerkplanter uit Thailand wordt gedeeld.
9 februari | Start nieuwe ronde De Ontdekking
11 februari  | Dagtraining van 10.00 tot 15.30 ‘Start jouw verlangen met God’.
24 februari | Community waar onder andere een droom wordt gedeeld over hoe als kerk meer in gemeenschap te leven.

Wij hebben allerlei verlangens die we in 2022 gaan realiseren. Zoals je gezien hebt staan er diverse programma’s op de 
planning. Voel je welkom om deel te nemen, omdat wij geloven dat je zult groeien.
Hieronder deelt Maurice zijn gedachten die we vanuit ‘Jozua en Kaleb’ mogelijk in 2022 kunnen realiseren, als dit ook Gods 
verlangen is voor ons.

Samengevat: Met Jozua en Kaleb willen we er alles aan doen dat jij tot zegen bent voor je omgeving. 

• Het gebedsteam verder uitbreiden en beschikbaar maken voor heel Nederland.
• Toerustingsweek organiseren met thema’s als leiderschap, ondernemerschap en Gods stem verstaan in Nederland 

en mogelijk Israël.
• Het programma De Ontdekking professionaliseren en mogelijk andere trainers toerusten dit programma uit te voeren.
• Webinars, fysieke dagtrainingen en De Ontdekking met regelmaat aanbieden, allemaal gebaseerd op onze methode 

‘de zeven wijsheden’.
• Het team van Jozua en Kaleb uitbreiden die ondersteunen in communicatie, marketing, gebed, trainer, administratie
• Programma in samenwerking met Tree of Life Ministries realiseren.
• Fysieke locatie voor Jozua en Kaleb realiseren waar deelnemers getraind worden.

VERLANGENS VOOR 2022

TERUGBLIK 2021

VIJF KEER COMMUNITY AVOND MET CA. 30 DEELNEMERS | 9 DEELNEMERS VOOR 
HET PROGRAMMA DE ONTDEKKING | WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF | GEBEDSTEAM

https://www.jozuaenkaleb.nl/service-page/community?referral=service_list_widget
https://www.jozuaenkaleb.nl/service-page/Deontdekkingaanmelding?referral=service_list_widget
https://www.instagram.com/jozuaenkaleb/
https://www.facebook.com/jozuaenkaleb
https://www.linkedin.com/company/jozuaenkaleb
https://www.jozuaenkaleb.nl/blog
https://www.youtube.com/watch?v=6aFTbaBQdss&t=13s
http://Royal Increase
http://Webinar
http://Community
http://De Ontdekking 
http://Community
http://de zeven wijsheden

